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Tantum Rosa puder 0.5 g 10 sasz.x 9.4g
 

cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Kategoria Lek

Opakowanie 10 sasz.a 9,4g tekt.pud.

Postać proszek

Producent Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Tantum Rosa to miejscowo działający lek przeciwzapalny, którego substancją aktywną jest benzydamina.

Wskazania:
zapalenia sromu i pochwy,
zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia, również po chemio- i radioterapii,
profilaktyka przed i po operacyjna w ginekologii,
higiena osobista w okresie połogu.

Działanie:
Lek działa:
przeciwzapalnie,
przeciwbólowo,
znieczulająco,
odkażająco.

Takie działanie likwiduje nieprzyjemne uczucie nieświeżości i dyskomfortu towarzyszące różnego typu infekcjom. Lek szybko wchłania
się do tkanek objętych procesem zapalnym zmniejszając objawy infekcji.
Tantum Rosa działając przeciwzapalnie zmniejsza obrzęk, przekrwienie śluzówki pochwy i sromu. Lek bezpośrednio po zastosowaniu
zmniejsza odczuwanie dolegliwości: bólu, świądu, pieczenia. TANTUM ROSA, jak wykazują badania nie wpływa na fizjologiczną florę
pochwy, lek nie hamuje rozwoju najbardziej istotnego jej składnika - pałeczek kwasu mlekowego. TANTUM ROSA można stosować
bezpiecznie u kobiet w każdym wieku.

Skład:
Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek (Benzydamini hydrochloridum).
1 saszetka (9,4 g) zawiera 500 mg benzydaminy chlorowodorku.

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
Substancje pomocnicze: sodu chlorek, powidon, p-toluenosulfonian trójmetylocetyloamoniowy.

Sposób użycia:
Lek stosuje się dopochwowo, po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 1/2 litra przegotowanej, ostudzonej wody. Roztwór należy
przygotowywać bezpośrednio przed użyciem. Jeśli pacjentka samodzielnie rozpoczęła leczenie to powinno ono trwać od 3 do 7 dni.
Dłuższe stosowanie leku wymaga konsultacji z lekarzem. Do aplikacji leku należy stosować irygator do higieny intymnej.

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolicy krocza i sromu) współistniejącego z zapaleniem
pochwy i (lub) szyjki macicy: płukać pochwę roztworem otrzymanym z jednej saszetki od 1 do 2 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci
inaczej.

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolicy krocza i sromu) oraz w połogowych
dolegliwościach okolicy krocza: przemywać okolice krocza i sromu roztworem otrzymanym z jednej saszetki od 1 do 2 razy na dobę.

Profilaktyka przed- i pooperacyjna w ginekologii: lekarz zadecyduje o właściwym stosowaniu leku.
W przypadku samodzielnego rozpoczęcia leczenia nie należy, nieprzerwanie, stosować leku dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym
przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ciąża i karmienie piersią:
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza
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